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Oktatási cél és szerep: A Jogbölcselet stúdium keretében a hallgatók először és utoljára
találkoznak tanulmányaik során a jogrendszerrel mint olyannal, teoretikus – jogelméleti és
jogfilozófiai – szinten, tehát a jogi jelenségek egybe-és egységbe látása szintjén, ami a
jogrendszer mint egész működésmódjának megértéséhez nélkülözhetetlen. Mi a jogállam,
miért és hogyan tagozódik a jogrendszer, melyek annak funkciói, a jogágak és jogterületek
keletkezésének és elhalásának mi a magyarázata, hol helyezkedik el a jogdogmatika a jog
belső rétegzettségében, milyen nézetek és megoldások vannak a jogalkalmazásra
vonatkozóan? Ezek mind olyan kérdések, amelyek szisztematikus jogelméleti megközelítést
és kifejtést követelnek.
Félévközi követelmény:
 eredményes zárthelyi dolgozat, amely (eredménytelenség, illetve igazolt hiányzás
esetén) egy alkalommal pótzárthelyi dolgozattal pótolható.
 Az előadásokon való részvétel kötelező, amelyet a Tanszék munkatársai katalógussal
ellenőriznek. A félév során három hiányzás engedélyezett.
Tanmenet:
1. Jogkeletkezés, jogászi hivatás, jogtudomány
2. Jogelmélet, jogfilozófia, szintetikus és analitikus jogfelfogások
3. A jogelméleti irányzatok dinamikája
4. A jogpozitivizmus, a természetjog és a történeti-jogi iskola
5. Neokantianizmus, marxista gondolkodás, szociológiai jogelméletek
6. A társadalom össznormarendszere és a jog
7. Jogrend, joglépcső elmélet, törvényesség, alkotmányosság
8. A jogi objektiváció kategóriaelemzése
9. A „Rule of Law” Angliában és az amerikai változat
10. Francia konstitucionalizmus és német Rechtsstaat
11. A jogok természete
12. A jogállamiság jogelméleti követelményeinek rendszerezése

13. Az emberi jogok generációi és újabb fejlődése
14. Joghézag – jogászi érvelés – jogértelmezés
15. Elméletek a jogalkalmazásról
Tankönyv: Szigeti Péter – Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete. Második, bővített
kiadás. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004.
Ajánlott irodalom:
 A jog tárgyspecifikus kategóriája: a jogrend, in Szigeti Péter: Problémáink
vonzásában Társadalomismereti Tanulmányok, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit
Kft., Győr, 2015, pp. 186-215. Online változat: http://mek.oszk.hu/14700/14704
 A decizionizmus két terepe Carl Schmittnél: a szuverenitás makro- és a bírói ítélet
mikroszintjén, in Szigeti Péter: Norma és valóság. Válogatott tanulmányok a
jogelmélet, az alkotmányjog és a politikaelmélet köréből. Publicationes Jaurinenses
op. 8., Széchenyi István Egyetem – MTA PTI, Győr, 2006, pp. 27-52.
 Szabály és norma azonossága és különbsége. Normakontinuum elmélet – kitekintéssel
a generálkaluzulák és a jogelvek közötti különbségek természetére, in Szigeti Péter:
Norma és valóság. Válogatott tanulmányok a jogelmélet, az alkotmányjog és a
politikaelmélet köréből. Publicationes Jaurinenses op. 8., Széchenyi István Egyetem –
MTA PTI, Győr, 2006, pp. 203-230. Online változat: http://mek.oszk.hu/04400/04073
 Galgano, Francesco: Globalizáció a jog tükrében. A gazdaság jogi elemzése. HVGORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2006, pp. 57-64., 92-142.
 Varga Csaba (szerk.): Jog és filozófia. Antológia. 4. kiadás. Szent István Társulat,
Budapest, 2003.
 Takács Péter: John Austin és a klasszikus analitikus iskola jogelmélete. Bibliotheca
Iuridica Budapest, 2010.
Vizsgára bocsáthatóság feltételei: eredményes félévközi zárthelyi dolgozat és aláírás (az
előadásokon való megfelelő számú részvétel).
Győr, 2016. szeptember 1.
Jogelméleti Tanszék

A tankönyv (Szigeti Péter – Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete. Második, bővített kiadás.
Napvilág Kiadó, Budapest, 2004.) elektrionikus könyvként beszerezhető a következő címen:
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